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Znak sprawy: ZP 4/2018/CRW                     Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu  
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1. Nazwa przedmiotu zamówienia, źródło finansowania, liczba osób – dotyczy wszystkich części 

zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć realizowanych wspólnie  
z pracodawcami świadczącymi usługi w jednym bądź we wszystkich wymienionych zakresach: dietetyka, zdrowie 
publiczne, fizjoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do 
realizacji ww. zajęć dla minimum 360 maksimum 366 Uczestników Projektu „Program rozwoju kompetencji 
studentów Wydziału Medycznego UR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 
2017-09-01 do 2020-07-31. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za faktyczną liczbę 
zrealizowanych godzin zajęć.  
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części: 
 
Część  I 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h x 3 edycje u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie fizjoterapii oraz 
udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os (+2os)x 3 edycje) Uczestników 
Projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  II 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h x 3 edycje u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie fizjoterapii oraz 
udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os x 3 edycje) Uczestników Projektu 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  III 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h x 3 edycje u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie fizjoterapii oraz 
udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os x 3 edycje) Uczestników Projektu 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
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Część IV 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h x 3 edycje u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie zdrowia 
publicznego oraz udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 8 os x 3 edycje) 
Uczestników Projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część V 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h x 3 edycje u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie zdrowia 
publicznego oraz udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 7 os x 3 edycje) 
Uczestników Projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  VI 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie dietetyki oraz udostępnienie 
placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 8 os x 3 edycje) Uczestników Projektu „Program rozwoju 
kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  VII 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie dietetyki oraz udostępnienie 
placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 7 os x 3 edycje) Uczestników Projektu „Program rozwoju 
kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część VIII 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie ratownictwa medycznego 
oraz udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os x 3 edycje uczestników Projektu 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  IX 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie ratownictwa medycznego 
oraz udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os x 3 edycje uczestników Projektu 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  X 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie ratownictwa medycznego 
oraz udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os x 3 edycje uczestników Projektu 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  XI 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie położnictwa oraz 
udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os (-2 os) x 3 edycje uczestników 
Projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Część  XII 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie położnictwa oraz 
udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os x 3 edycje uczestników Projektu 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
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Część  XIII 
Przeprowadzenie 9 dni zajęć po 4 h u pracodawcy świadczącego usługi w zakresie położnictwa oraz 
udostępnienie placówki/zakładu/instytucji do realizacji ww. zajęć dla 10 os x 3 edycje uczestników Projektu 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie dotyczącym liczby osób uczestniczących  
w zajęciach. Zmiana liczby osób może nastąpić w wyniku: 
- braku pełnego naboru uczestników projektu, 
- zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnikom projektu udziału w zajęciach. 
 
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich części zamówienia. 

 
Wszystkie zajęcia określone w przedmiocie zamówienia muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę  

w okresie:  

I edycja: od daty zawarcia umowy  do 30.04.2018 r. 

II edycja: od 01.02.2019 r.  do 30.04.2019 r. 

III edycja: od 01.02.2020 r.  do 30.04.2020 r. 

 
3. Zapewnienie trenerów – dotyczy wszystkich części zamówienia. 

 
Wykonawca powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

punkcie 3a, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia tj. zajęć.  

Wyznaczone osoby –będą w ramach realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialne za stworzenie bazy 

potrzeb w zakresie realizacji pracy w danym zawodzie, wskazanie predyspozycji zawodowych kandydata do 

pracy w danym zawodzie oraz przeprowadzenie zajęć w oparciu o opracowany wspólnie z Zamawiającym 

program.  

 

a) Wymagania wobec kadry trenerskiej: 
 

- doświadczenie w zawodach objętych przedmiotem zamówienia tj. fizjoterapia, położnictwo, ratownictwo 

medyczne, dietetyka i zdrowie publiczne (minimum 2 lata wykonywania zawodu w danej dziedzinie, w której 

prowadzone będą zajęcia); 

- wykształcenie w kierunku adekwatnym do tematyki prowadzonych zajęć. 

Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie dla każdego trenera przedstawionego najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień zawarcia umowy. 

W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących na 

niewywiązywanie się przez konkretnego trenera w należyty sposób z powierzonych mu zadań, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do żądania zmiany wskazanego przez niego trenera i zastąpienia go przez osobę 

spełniającą co najmniej w takim samym stopniu wymagania wobec kadry trenerskiej określone w opisie i zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

W sytuacji prowadzenia zajęć przez trenera nie spełniającego minimalnych wymagań określonych w opisie  

i zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje iż Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te 

godziny zajęć.  Wypłata wynagrodzenia będzie pomniejszona w stosunku do wynagrodzenia zaoferowanego  

w ofercie proporcjonalnie o godziny prowadzone przez trenerów nie posiadających wymaganego minimalnego 

doświadczenia, wykształcenia. 
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Zamawiający na potwierdzenie kwalifikacji trenera żąda od Wykonawcy oświadczenia potwierdzające posiadanie 

minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego oraz wykształcenie w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia. 

 

4. Zapewnienie lokalu oraz sprzętu do zajęć praktycznych –dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

Wykonawca musi dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia miejsce na 

przeprowadzenie zajęć z odpowiednimi pomieszczeniami (pomieszczenia rozumiane jako miejsce realizacji usług 

przez Wykonawcę w dziedzinach objętych zamówieniem tj. fizjoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne, 

dietetyka, zdrowie publiczne). Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia uczestnikom zajęć na 

zajęciach praktycznych: maszyn, urządzeń niezbędnych do nauki zawodu (np. komputerów, a także niezbędnego 

oprogramowania z licencją – jeśli dotyczy). Miejsce odbywania zajęć: miasto Rzeszów oraz obszar do 20 km od 

granic Rzeszowa. 

 

5. Program zajęć – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

a) Wykonawca/Wyznaczona osoba przez Wykonawcę zobowiązana jest do przygotowania bazy potrzeb  
w zakresie realizacji pracy w danym zawodzie, wskazanie predyspozycji zawodowych kandydata do 
pracy. 

b) Na podstawie przygotowanej bazy Wykonawca opracuje wraz z Zamawiającym program zajęć zgodny  
z art. 68 Ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym z 27.07.2005 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. 
zmian). 

c) Program – z rozpisaniem na dni i godziny (przypadające na dane grupy zagadnień) zostanie przez 
Zamawiającego dostarczony Wykonawcy do 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów.  

d) Program zostanie sporządzony w formie sylabusa. 
e) Zakres merytoryczny zajęć prowadzonych dla studentów w obszarze wskazanym w przedmiocie 

zamówienia: 
- przeprowadzenie analizy rynku i potencjalnej konkurencji „Przedsiębiorczość w zawodzie”, 
- realizacja zadań typu case-study, 
- analiza przypadku/postępowania z pacjentem, 
- realizacja zadań metodą problemową - symulacje postępowania wobec problemów/sytuacji, 
identyfikowanych w przedsiębiorstwie, 
- ćwiczenia praktyczne opracowane przez Wykonawcę/Osobę wyznaczoną przez Wykonawcę –
rozwijające wiedzę akademicką o praktyczne elementy (na bazie doświadczeń firmy) z wykorzystaniem 
technologii stosowanych w danej branży, 
- poznanie zasad zarządzania projektami u pracodawców, u których odbywają się zajęcia. 

f) Zakładane efekty zajęć dążące do podniesienia kompetencji: 
- umiejętność pracy nad realnym problemem przedsiębiorstwa w odniesieniu do swojej branży, 

- synergia potencjalnych rozwiązań problemów, 

- zwiększenie zaangażowania studentów w prace praktyczne, 

- znajomość aktualnej sytuacji danego kierunku na rynku pracy, 

- umiejętność przeprowadzenia analizy rynku i potencjalnej konkurencji „Przedsiębiorczość w zawodzie”, 

- znajomość wymagań i potrzeb pracodawców, 

- zwiększenie wiedzy na temat cech, umiejętności, kompetencji pracownika w danej branży (w tym 

personalne i społeczne), 

- znajomość trendów i perspektyw rozwoju branży w przyszłości, 



 
 

Projekt „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

 

Strona | 5 

- praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej na studiach u pracodawców, 

- znajomość aktualnych technologii stosowanych w danej branży, 

- znajomość zasad zarządzania projektami u pracodawców, u których odbywają się zajęcia 

g) Wykonawca powinien stosować różne formy realizacji zajęć m.in. dyskusję, warsztaty, symulacje 
praktyczne, zajęcia laboratoryjne, projektowe, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. 

 

6. Harmonogram – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowych harmonogramów zajęć z rozpisaniem na:  

 rodzaj zajęć,  

 daty i godziny prowadzenia pierwszego spotkania ,  

 miejsca wraz z adresem, 

 imię i nazwisko trenera/opiekuna 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić całościowy harmonogram zajęć po pierwszych zajęciach 
uwzględniając harmonogram innych zajęć studentów, jednak nie później niż 7 dni od pierwszego spotkania w 
celu akceptacji przez Zamawiającego.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. W przypadku zastrzeżeń 
Zamawiającego w powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania pod rygorem 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

b) Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18.00; 
według godzin pracy danej placówki/instytucji gdzie będą odbywać się zajęcia nie więcej niż 4 godziny 
lekcyjne dziennie (1 godzina lekcyjna = 45 minut). W razie konieczności Zamawiający może wyrazić zgodę na 
prowadzenie zajęć w weekendy.  

c) Harmonogram zajęć w trakcie trwania poszczególnych zajęć może ulec zmianie w zakresie terminu lub 
godzin ich odbywania się. Wszystkie ewentualne zmiany w harmonogramie muszą zostać zgłoszone do 
Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem i mogą zostać wprowadzone dopiero po akceptacji przez 
Zamawiającego, w formie e-maila lub pisemnej. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania i rozdania harmonogramu zaakceptowanego przez 
Zamawiającego uczestnikom poszczególnych zajęć po pierwszych zajęciach, jednak nie później niż 7 dni od 
pierwszego spotkania. W przypadku wprowadzenia zmian w harmonogramie, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wydrukowania i rozdania harmonogramu 
uczestnikom poszczególnych zajęć. 

e) W przypadku gdy dany Wykonawca będzie realizował więcej niż jedna część zamówienia, zamawiający nie 
dopuszcza łączenia zajęć realizowanych dla poszczególnych części zamówienia.  

 

7. Materiały z zajęć – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych narzędzi do pełnego uczestniczenia w zajęciach 
(jeśli wymaga tego założony program zajęć). 

 

8.  Nadzór nad zajęciami – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

Nadzór prowadzony przez Wykonawcę: 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją 
usługi. 
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b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach  
w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników zajęć oraz wypadkach rezygnacji  
z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi,  

c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów list obecności. 
d) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia zajęć (m.in. na 

drzwiach), zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów, przekazanymi przez Zamawiającego. 
e) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów sprawdzających poziom wiedzy uczestników zajęć 

na początku i na koniec zajęć. Testy powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika, którego wiedza była 
weryfikowana, datę przeprowadzenia testu oraz ocenę (wynik punktowy i procentowy) i podpis trenera 
dokonującego oceny postępów wiedzy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu raport 
trenera z wykazem ocen z testów i oceną postępu w nauce każdego z uczestników poszczególnych zajęć. 
Raporty powinny być podpisane przez trenera i osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

 

Nadzór prowadzony przez Zamawiającego: 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet 
oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji zajęć. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia 
zajęć. 

 

9.   Dokumentacja z zajęć – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

Dokumentacja sporządzana w trakcie zajęć: 

 

a) Wykonawca jest zobowiązany do wydruku list obecności na formatkach przekazanych przez Zamawiającego. 
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów będą przekazane Zamawiającemu drogą e-mailową po zawarciu 
umowy. 

b) Prowadzenia dokumentacji oddzielnie dla danych zajęć oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego w tym: 

 list obecności za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i trenera/opiekuna grupy/ 
prowadzącego zajęcia – listy obecności powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane 
(brak możliwości użycia korektora i kreślenia). Listy obecności powinny być prowadzone odrębnie dla każdych 
zajęć. 

c) Umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia zajęć zgodnie z wytycznymi oznaczania 
projektów, przekazanymi przez Zamawiającego.  

 

Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu: 

 

a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 7 dni po zakończeniu 
każdej z edycji kompletu dokumentacji. 

b) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający nr umowy, nazwę, datę 
zajęć, datę przekazania dokumentów, nazwę/opisu dokumentu, wskazanie osób przekazujących  
i odbierających, podpisy osób. 

 

10.  Sposób rozliczenia, płatności – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

a) Wynagrodzenie  za  zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę przeprowadzonych godzin zajęć. 
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b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podpisanego przez pracownika Zamawiającego. 

c) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z wyszczególnieniem na fakturze rodzaju zajęć oraz liczby 
przeprowadzonych godzin. Opis faktury powinien uwzględniać wartość honorarium trenera oraz wartość 
wynajmu sali na zajęcia. 

d) Wynagrodzenie  płatne  przelewem,  w  terminie  do  30  dni  od  otrzymania  poprawnie wystawionej faktury 
przez Wykonawcę za dana edycję. 

e) Wynagrodzenie płatne po każdej edycji projektu.  
 

11.  Ochrona danych osobowych – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu pn.: 
„Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”  

b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu zrealizowania zajęć w ramach 
projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”. 

c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia  
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników 
mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. 

e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych 
osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 

12.  Kody CPV – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 

80000000-4  usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80500000-9 - usługi szkoleniowe 

80310000-0  usługi edukacji młodzieży 

13. Terminologia 

Wykonawca – to podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w sprawie 

zamówienia publicznego.  

Pracodawca – to zamiennie używany termin na określenie Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. 

Trener – Wykonawca bądź wyznaczona osoba przez Wykonawcę będąca w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia odpowiedzialna za stworzenie bazy potrzeb w zakresie realizacji pracy w danym zawodzie, 

wskazanie predyspozycji zawodowych kandydata do pracy w danym zawodzie oraz przeprowadzenie zajęć  

w oparciu o opracowany wspólnie z Zamawiającym program. 

 


